
 

 

Pesquisadora analisa a representação da figura do atleta paralímpico 

na mídia impressa 

Texto: Raquel de Paula 

Atualmente, é impossível pensar em um grande evento esportivo sem a cobertura 

dos meios de comunicação. A mídia tem um importante papel sobre como o esporte é 

desenvolvido e praticado. A maneira como os veículos cobrem esses eventos e tratam os 

participantes em cada esporte, pode reforçar estereótipos, trivialização e sub-

representação. Pois ela transmite valores, ideologias e crenças, que geram representações 

sociais sobre determinados grupos. Este é o tema analisado por Tatiane Figueiredo em 

sua tese “Atleta Real x Atleta de Papel: a perspectiva individual dos atletas paralímpicos 

e sua representação na mídia impressa”. A pesquisa foi aprovada em 2017 pelo Programa 

de pós-graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 

orientada pelo professor Ronaldo Helal. 

Em sua pesquisa, Tatiane Figueiredo busca analisar a construção da figura do 

atleta paralímpico na mídia através da análise de conteúdo e sua recepção pelos atletas 

representados. Para isso, ela usou como corpus a cobertura midiática dos Jogos 

Paralímpicos de 2012 em quatro jornais impressos: O Globo, Folha de S. Paulo, Zero 

Hora e Estado de Minas, incluindo todos os aspectos estruturais do jornal: fotografias, 

terminologias e estereótipos/slogans. Também realizou entrevistas com seis atletas 

paralímpicos que participaram de ao menos uma edição dos Jogos e que ainda 

permanecem em atividade. 

  

Motivação e objetivo da pesquisa 

Tatiane Figueiredo começou a se interessar pelos Jogos Paralímpicos em 2004, 

quando ainda estava na graduação. “Por conta da greve nas universidades federais, eu 

estava em casa e acompanhei os Jogos Olímpicos. Esperava a mesma cobertura para os 

Jogos Paralímpicos, que viriam em seguida, mas havia apenas boletins diários e 

transmissão de algumas finais”, conta a pesquisadora. Ela constatou inúmeras e profundas 

diferenças na quantidade e qualidade da cobertura midiática dos eventos. Os canais de 

televisão aberta reservaram apenas flashes na programação, e notas sobre medalhas 

nacionais nos telejornais. A autora se sentiu frustrada, o que deu lugar a uma curiosidade: 

Por que a mídia fazia essa diferenciação? Isso motivou a pesquisa não só para fins 

acadêmicos, mas para que o tema fosse colocado em pauta e gerasse um novo olhar para 

as pessoas com deficiência.  

“Não desejo apenas o título de Doutora ao final dessa pesquisa, almejo mais. 

Quero que ao fim desse trabalho os resultados possam servir de base para novas pesquisas, 

e para mudanças na situação do jornalismo esportivo atual. Quero que o leitor passe a 

perceber as pessoas e atletas com deficiência com nova visão, impulsionando o processo 



de mudança de olhar da sociedade em direção a uma dimensão mais plural”, declara 

Tatiane.  

 

Resultados da pesquisa 

Na tese de Tatiane foram analisadas 106 notícias. O veículo que trouxe mais 

matérias sobre os Jogos Paralímpicos foi o Estado de Minas, com 47, seguido da Folha 

de S. Paulo e O Globo com 21 e por último o Zero Hora com apenas 17. De todo o material 

analisado, 53,8% era de tamanho pequeno, concluindo daí a importância dada à temática. 

Das notícias referentes ao atleta paralímpico, apenas 7,5% estamparam a capa das 

publicações. Apenas duas manchetes apareceram na capa do Caderno de Esportes. E 

outras três notas foram publicadas na página 2 do jornal O Globo. Das oito notícias que 

estamparam as capas, sete eram fotolegendas, o que demonstra a importância de uma boa 

imagem para o jornalismo impresso, mas apenas duas estavam posicionadas acima da 

dobra do jornal.  

O histórico de atuação da mídia em termos das representações e discursos 

adotados referentes à pessoa com deficiência replicam preconceitos e estereótipos sociais. 

“Os atletas com deficiência, por exemplo, são retratados de forma diferente, e, muitas 

vezes, são ignorados, e o jornalismo esportivo geralmente age como se o esporte adaptado 

não fosse legitimado e competitivo”, comenta Tatiane.  

Para começar a análise, a autora traz algumas considerações sobre a questão da 

deficiência e algumas ideias gerais sobre o esporte paralímpico. A autora ressalta a 

importância de se conhecer a história do movimento, sua inserção no Brasil, e sua posição 

atual, para que se possa entender melhor o contexto histórico-social no qual está inserido 

o atleta paralímpico. 

Ao longo do trabalho são abordadas algumas questões necessárias para a 

compreensão do tema. A autora utiliza pesquisas sobre corpo, deficiência e estereótipos, 

por exemplo. São apresentados múltiplos olhares sobre o corpo, assim como a construção 

da ideia de deficiência. O corpo atlético também é discutido, levando em conta o conceito, 

as diferenças com o não atlético e sem deficiência. A construção do estereótipo sobre a 

pessoa com deficiência também é abordada na pesquisa acadêmica.  

Os estereótipos e preconceitos começam na linguagem. O vocábulo utilizado para se 

referir a uma deficiência é frequentemente usado na forma de termo de abuso, como a 

pessoa que não consegue perceber algo em seu ambiente, ou que deixou de notar algo 

importante é chamada de “cega”, ou aquele que não consegue entender alguma coisa sofre 

escárnio e é taxado de “retardado”.  

Para Vivarta e Sassaki, autores mencionados na tese de Tatiane Figueiredo, o 

termo “deficiente” é considerado pejorativo uma vez que considera que a pessoa é 

imperfeita no seu todo, o que não contribui para a mudança da representação social das 

pessoas e atletas com deficiência. Mas o pesquisador Haller — também utilizado pela 

autora da tese — afirma que a palavra “deficiente” encaixa perfeitamente nas normas do 

jornalismo, por exemplo, pelo fato de ser de menor extensão do que “pessoas com 



deficiência”. Pelas restrições espaciais do jornalismo impresso, o uso do termo 

“deficiente” torna-se mais adequado.  

As Paralimpíadas têm sido fundamentais para a mudança de atitudes da sociedade 

em relação às pessoas com deficiência. A discussão também contribui para a inclusão do 

tema nas pautas políticas, promovendo o debate na construção de uma sociedade sem 

barreiras.  

 


